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U Grande, de 200 mm (8")
U  Registros de 1, 7 ou 32 Dias
U  Visor LCD com Canal Duplo 

Retro iluminado de Fácil 
Leitura

U  Painel Frontal Conveniente 
para Programação/Operação

U  Monitora Valores Mín./Máx./
Médios

U  Alarmes Alto/Baixo, 
Acústico/Visual

U  Relés Duplos de Alarme 
Alto, Alarme de Baixa 
Tensão com Duas Saídas

U  Gráficos Dupla face com 
Centro de Montagem 
Magnético

U  Montagem em Bancada ou 
na Parede com Iluminação 
dos Gráficos Embutida

U  Alimentado por 4 Pilhas D ou 
Adaptador Universal de CA

U  Inclui Software para Registro 
de Dados em PC

Série CTXL

DE 2 ANOS
GARANTIA

Optional†

5 Modelos disponíveis!
1  Temperatura/Umidade 

com Sonda Com Fio
2  Temperatura/Umidade 

com Sonda Remota 
Sem Fio

3  Processo Duplo - tensão 
ou corrente

4 Termopar duplo
5 pH/Temperatura

Os registradores de gráficos circulares 
da Série CTLX da OMEGA combinam 
forma e função num registrador de 
gráficos circulares com dois canais, 
de fácil manuseio, com gráfico grande 
de 200 mm (8") de diâmetro e visor de 
LCD com canal duplo. Dependendo 
da aplicação, o CTLX pode medir 
a temperatura e umidade ambiente 
(dispondo de uma opção sem fio com 
alcance de até 90m (300’) (em linha 
de visão), termopar duplo, duplo 
processamento (1 V, 5 V, 10 V ou 0/4 a 
20 mA), ou pH/emperatura.
O CTXL tem um visor de LCD 
personalizado que exibe os valores 
atuais de ambos os canais, e também 
pode indicar valores de entrada mín., 
máx, ou médios. O mostrador mostra 
também a velocidade do gráfico  
(1, 7 ou 32 dias), o status da bateria, 
a indicação de alarme alto e baixo, 
o status de bloqueio de teclado e a 
duração da bateria. 
As características adicionais do CTXL 
incluem relés duplos com fechamento 
de contatos para alarmes altos e 
saídas de tensão dupla para relés de 
unidades externas. Uma campainha 

audível embutida também informa 
o usuário de uma condição de alarme. 
Uma chave escondida pode bloquear o 
acesso não autorizado ao teclado frontal, 
impedindo alterações nas configurações 
do registrador. 
O CTXL possui uma robusta caixa, 
apropriada para ambientes industriais, 
mas que é também é adequada para ser 
usada diretamente em outros ambientes 
tais como museus, galerias de arte, 
salas de computadores, laboratórios, 
salas limpas e até em hospitais. O CTXL 
destina-se à operação de montagem 
de bancada e de parede; para uso em 
montagem de parede, a conveniente 
base giratória fica oculta por uma capa 
decorativa.
Cada unidade vem completa com 120 
gráficos variados de dupla face, 2 jogos 
de canetas, lâmpada de gráficos extra, 
adaptador universal CA, 4 pilhas alcalinas 
“D”, cabo RS232 e adaptador, CD com 
o software, kit de montagem de parede 
e manual do operador. Modelos de CTXL-
TRH também são fornecidos com sensor 
sonda e grampo e cabo de extensão de 
sonda de 1,8 m (6').

CTXL-TRH mostrado 
menor do que o 
tamanho real.

Escolha  

Branco ou Cinza  

Conforme Suas 

Necessidades!

Gráfico Grande 200 mm (8”)de Dupla Face

Registrador Gráfico Universal 
Circular Portátil
5 Modelos disponíveis

† Consulte a tabela de acessórios para informações 
sobre a calibração NIST, para seu pedido.

PatENtES 
PENDENtES
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Temperatura/Relativa  
Registrador de  
Umidade

U  Intervalos de -17 a 49°C 
(2 a 120°F) e de 2 a 98% UR

U  Sensor Sonda Destacável 
para Ligação Direta ou 
Montagem Remota 

U  Modelo de Sensor sem 
fio Disponível

U  Inclui Software para 
Registro de Dados em 
PC, baseado em Windows

U  Papéis para Gráficos 
Especiais Disponíveis para 
Aplicativos Personalizados

U  Montagem em Bancada ou 
na Parede com Iluminação 
dos Gráficos Embutida

MODELO Nº1  
CTXL-TRH

O registrador CTXL–TRH é projetado 
para monitoramento de temperatura 
e umidade relativa local e remota. 
O sensor padrão é fixado ao lado 
da unidade ou pode ser destacado 
e montado em até 12 metros (40'), 
utilizando os cabos de extensão 
disponíveis. Para distâncias ainda 
maiores, o registrador está disponível 
com uma sonda sem fio, que pode 
ser colocada em até 90 m (300') em 
linha de visão ou 33 metros (110') 
em ambiente interno distante do 
registrador. Simplesmente conecte 
o receptor sem fio no registrador no 
lugar a sonda e está pronto para usar.
O CTXL-TRH está disponível com 
gráficos de papel de especialidade, 
com os intervalos ideais marcados 
diretamente no gráfico, para que 
se possa, facilmente, ver de longe 
que as leituras de temperatura e 
umidade estão dentro do alcance.
O TRH-CTXL vem com um 
programa aplicativo com base em 

Windows que permite ao usuário 
monitorar a temperatura e a umidade 
relativa do ar usando seu PC. Pode-
se registrar os dados num arquivo, 
bem como exibir as informações na 
tela em um gráfico personalizado; 
definir os alarmes do registrador e 
exibir seu status na tela. Pode-se 
também modificar a escala do papel 
de gráfico do registrador, definindo 
os limites de temperatura e % UR 
e em qualquer ponto dentro do 
alcance da unidade. Isso permite 
usar o gráfico de 8" para exibir 
faixas estreitas de temperatura e de 
umidade, para maior resolução.

Especificações
(Ver Especificações Comuns na 
página S-44) 
Temperatura: 
Intervalo: -17,7 a 49°C (0 a 120°F) 
Exatidão do Display: ±1°C (2°F) 
Exatidão do Gráfico: ±1,5°C (3°F) 
Resolução do Mostrador: 0,1° (F ou C) 

Umidade Relativa: 
Intervalo: 0 a 98% UR 
Exatidão do diplay: ± 3% UR, 15 a 90% 
UR em temperatura ambiente; ± 5% UR, 
<15 ou > 90% UR em temperatura ambiente 
Exatidão do Gráfico: ± 4% UR, 15 a 
90% UR, ± 6% UR, <15 ou > 90% UR 
Resolução do display: 1% UR 
Sonda Remota:  
distância máxima de 12,2 m (40') 
Sensor de Temperatura/Umidade:  
Sensor digital 
Desconexão da Sonda: As canetas vão 
para a posição de repouso; No mostrador 
estará “Prb Err”. O Motor de Gráfico 
continuará a funcionar  
Resolução do Ponto de Ajuste do Alarme: 
 Temperatura: 0,5°C ou °F 
 Umidade: 1% UR 
Faixa morta do Alarme: 
 Temperatura: 0,5°C ou °F 
 Umidade: 3% UR

CTXL-TRH mostrado menor do 
que o tamanho real.

Escolha  Branco ou Cinza Conforme Suas Necessidades!

† Consulte a tabela de acessórios para 
informações sobre a calibração NIST,  
para seu pedido.

PatENtES PENDENtES

DE 2 ANOS
GARANTIA

Opcional†

Gráfico Grande 200 mm (8 ") 2 de Dupla Face
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Especificações
(Ver especificações comuns  
na Page S-44)
Transmissor
Taxa de Transmissão de Amostra: 
2 s até 2 min.
Radiofrequência: ISM 915 MHz ou 
ISM 868 MHz
Aprovações:
 CTXL-TRH-(*)-W9: FCC, Classe A
 CTXL-TRH-(*)-W8: CE
Alcance do Link de RF:
Linha de Visão em Exteriores:  
até 90 m (300')
Interiores/Urbano: Até 33,5 m (110')
Interface de Computador:  
USB, para mudar intervalo de 
transmissão, frequência e ID de canal
Ambiente de operação: -18 a 49°C  
(0 a 120°F), 2 a 98% UR
Indicadores LED: LED vermelho para 
Bateria Baixa e outras indicações de 
erro de comunicação; LED verde para 
indicar transmissão
Alimentação: Uma Bateria de Lítio 
3.6 VCC “AA”, ou opcionalmente, um 
adaptador de CA com capacidade de 
2400 mAH, UNI-AC-100/240-5V

Software Aplicativo incluído!
• Monitora temperatura e umidade
•  Gráfico Linear e Armazenamento de  

Leituras em tempo Real e Download  
dos Dados Registados

•  Escalas dos Gráfico de Lineares  
ajustáveis para Auto, Logarítmica ou Manual

• Redimensione o Papel de Gráfico do registrador
•  Imprima Gráficos Lineares numa Impressora

Duração da bateria: tipicamente um 
ano, numa taxa de transmissão de um 
minuto
Receptor
Interface de Computador:  
USB, para mudar intervalo de recepção, 
frequência e ID do canal

Ambiente de operação: -18 a 49°C 
(0 a 120°F), 2 a 98% UR
Indicadores LED: LED vermelho para 
indicações de erro comum., LED verde 
indica recepção
Alimentação: do registrador CTXL 
através de conector DIN redondo

MODELO Nº2  
CTXL-TRH-W

U  Registra Temperatura/
Umidade com Sonda 
Remota Sem fio

U  Intervalo RF de 90 m (295') 
linha de visão e de 33 m 
(108') em ambiente interno

U  Registros de 1, 7 ou 32 Dias
U  Visor LCD com Canal 

Duplo Retro iluminado de 
Fácil Leitura

U  Painel Frontal 
Conveniente para 
Programação/Operaçãon

U  Monitora Valores Mín./
Máx./Médios

U  Alarmes Alto/Baixo, 
Acústico/Visual

U  Relés para Alarme de 
Sinal Alto Duplo, Saídas 
de Tensão para Alarme 
de Sinal Baixo Duplo

U  Gráficos Dupla face com 
Centro de Montagem 
Magnético

U  Montagem em Bancada ou 
na Parede com Iluminação 
dos Gráficos Embutida

U  Alimentado por 4 Pilhas 
“D” ou Adaptador 
Universal de CA

Transmissor de 
temperatura/umidade, 
remoto sem fio, incluído, 
mostrado em tamanho 
menor do que o real.

Software aplicativo incluído!

transmissor Sem 

fio— até 90 m (300') 

do Registrador

Gravador CTXL-TRH-W-W9 de 
temperatura/umidade com transmissor 
remoto sem fio, mostrado menor do que 
o tamanho real.

Escolha  

Branco ou Cinza 

Conforme Suas 

Necessidades!

† Consulte a tabela de acessórios para informações 
sobre a calibração NIST, para seu pedido.

PatENtES 
PENDENtES

DE 2 ANOS
GARANTIA

Opcional†

Gráfico Grande 200 mm (8 ") 2 de Dupla Face
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Papel gráfico dupla  
face fornece duas vezes 
a informação gráfica. Veja 
abaixo para obter informações 
adicionais de gráfico.

Unidades de CTXL-TRH 
incluem

120 Gráficos Dupla Face, GRÁTIS!  
(20 cada de 1-dia, °F; 1-dia, °C; 
7-dias, °F; 7-dias, °C, 32-dias,  

°F; 32 dias, °C).
Gráficos adicionais podem ser 

encomendados em 1 pacote com 
100 ou 6 pacotes de 100 (ver tabela 

“Gráficos” abaixo à esquerda).

* Especificar tipo de transmissor sem fio: “W9” para EUA/Canadá (915 MHz) ou “W8” para a Europa (868 MHz). Para retro-ajustar um 
gravador CTXL-TRH com capacidade wireless, são necessários um transmissor (CTXL-PT) e um receptor (CTXL-PR).
Cada unidade vem completa com sensor sonda e clip, 120 gráficos variados de dupla face, 2 jogos de canetas, cabo para senso remoto 
1,8 m (6') , kit de montagem em parede, pilhas de 4 “D”, cabo RS232 e adaptador, CD do software, adaptador universal (110/240 VCA,  
50/60 Hz), adaptador de 9 VCC e manual do operador.
Exemplo de pedido: Gravador CTXL-TRH-W-W9, branco, de umidade relativa/temperatura com sonda remota/sem fio, papel gráfico  
CT485-CWF, (100 duplas faces folhas, 7 dias, °F) e OCW-3, OMEGACARESM estende a garantia padrão de 2 anos, para um total de 5 anos.

* Especificar tipo do sem fio : “W9” para EUA/Canadá (915 MHz) ou “W8” para a Europa (868 MHz)

 Nº do modelo Descrição
 CT485-CDF 100 gráficos, 1 dia (manhã/tarde), °F
 CT485-CDC 100 gráficos, 1 dia (manhã/tarde), °C
 CT485-C24F 100 gráficos, 1 dia (24 horas), °F
 CT485-C24C 100 gráficos, 1 dia (24 horas), °C
 CT485-CWF 100 gráficos, 7 dias, °F
 CT485-CWC 100 gráficos, 7 dias, °C
 CT485-CMF 100 gráficos, 32 dias, °F
 CT485-CMC 100 gráficos, 32 dias, °C
 CT485-CSP  120 gráficos, 20 cada, 1 dia (manhã/tarde), 7 dias, 32 

dias, °F e °C (um incluído com a unidade) 

Gráficos de dupla face†

†† Para encomendar um pacote de 600 gráficos de dupla face, adicione o sufixo “-6” ao 
número do modelo de custo adicional.

   Para fazer seu pedido
  Nº do modelo Descrição Cor Sem fio
  CTXL-TRH-W Gravador de Temperatura/RH  Branco —
  CTXL-TRH-G Gravador de Temperatura/RH  Cinza —
 CTXL-TRH-W-(*) Gravador de Temperatura/RH  Branco  Y
 CTXL-TRH-G-(*) Gravador de Temperatura/RH  Cinza  Y

 Para fazer seu pedido
 Nº do modelo Descrição Intervalo ótimo de utilização
 CT485-MW(*) Museu/Galeria de arte, 7 dias 18.3 até 22.2°C (65 até 72°F), 40 até 50% de umidade relativa
 CT485-MM(*) Museu/Galeria de arte, 32 dias 18.3 até 22.2°C (65 até 72°F), 40 até 50% de umidade relativa
 CT485-HW(*) Hospital, 7 dias 20 até 23.3°C (68 até 74°F), 40 até 50% de umidade relativa
 CT485-HM(*) Hospital, 32 dias 20 até 23.3°C (68 até 74°F), 40 até 50% de umidade relativa
 CT485-LW(*) Laboratório/sala limpa, 7 dias 20 até 23.9°C (68 até 75°F), 40 até 55% de umidade relativa
 CT485-LM(*) Laboratório/sala limpa, 32 dias 20 até 23.9°C (68 até 75°F), 40 até 55% de umidade relativa
 CT485-PW(*) Sala de computador/escritório, 7 dias 18.3 até 23.9°C (65 até 75°F), 45 até 60% de umidade relativa
 CT485-PM(*) Sala de computador/escritório, 32 dias 18.3 até 23.9°C (65 até 75°F), 45 até 60% de umidade relativa

Gráficos Dupla Face Especiais (pacote com 20)

* Especifique as unidades de temperatura, “C” para °C ou “F” para °F.

 Nº do modelo Descrição
 CTXL-PT-(*) Transmissor Sem fio de sonda Temperatura/Umidade, para retro-ajustar uma unidade CTXL-TRH
 CTXL-PR-(*) Transmissor em fio de Receptor Temperatura/Umidade, para retro-ajustar uma unidade CTXL-TRH
 UNIV-CA-100/240-5V Adaptador universal (110/240 VCA, 50/60 Hz) 5 VCC para alimentar externamente o CTXL-PT
 UNIV-CA-100/240 Adaptador Universal (110/240 VCA, 50/60 Hz) de 9 VCC
 CTXL-CABLE-6 Cabo de extensão de sensor de 1,8 m (6') (substituição)
 CTXL-CABLE-10 Cabo de extensão do sensor com 3 m (10')
 CTXL-CABLE-25 Cabo de extensão do sensor com 7.6 m (25')
 CTXL-CABLE-6-S Cabo de extensão do sensor com 3 m (10')
 CT485B-CAL-KIT Kit de calibração UR, soluções salinas 33 e 75% UR
 CAL-3-CTXL† Calibração rastreável ao NIST
 CT485B-MAG Centro magnético de gráfico
 CT485-PS Conjunto de canetas uma azul e uma vermelha em cada
 CT485-PS-6 Seis jogos de canetas , seis canetas azuis e seis vermelhas em cada
 CTXL-RP-W-CAL-3 Sonda sensor de Temperatura/Umidade (branco) com certificado CAL-3
 CTXL-RP-G-CAL-3 Sonda do sensor de Temperatura/Umidade (cinza) com certificado CAL-3
 CTXL-RP-W Sonda sensor de Temperatura/Umidade (branco)
 CTXL-RP-G Sonda sensor de Temperatura/Umidade (cinza)
 CT485B-CLIPE-KIT Kit de grampos dos sensores
 OM-NOMAD-BATT Bateria de reposição de lítio "AA" 3.6 V para transmissor CTXL-PT sem fio

Acessórios

Gráficos 

Personalizados 

Disponíveis!
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MODELO Nº3 
CTXL-DPR

Gravador de processo com entrada dupla

U  Modelos Disponíveis para 
Entrada de Corrente ou Tensão

U  Modelos de Tensão 
Selecionáveis para  
as entradas 1,5 ou 10V

U  Modelos de Corrente 
selecionáveis para as entradas 
de 0 a 20 ou 4 a 20 mA 

U  Exatidão de exibição ± 1% FE
U  Software para Registro de 

Dados em PC baseado em 
Windows® incluído

U  Montagem em Bancada ou na 
Parede com Iluminação dos 
Gráficos Embutida

U  Inclui Software para Registro 
de Dados em PC

O DPR-CTXL é um gravador de 
processo com entrada dupla, 
disponível com entradas de corrente 
ou tensão. Ambos os canais de 
entrada são definidos para o mesmo 
intervalo de entrada; o modelo de 
entrada de tensão tem escalas 
selecionáveis de 0 a 1, 0 a 5 e 0 a 
10V, enquanto o modelo de corrente 
é selecionável entre intervalos de 
0 a 20 de 4 a 20 mA. Gráficos padrão 
são dimensionados para 0 a 100%; 
o usuário também pode dimensionar 
o papel de gráfico para mostrar uma 
parte de toda o intervalo.
Especificações
(Ver especificações comuns  
na página S-44)
Tipos de entrada: Tensão de processo 
(DPR-V) ou corrente (DPR-I) 
Conexão de Entrada: mini conector DIN
Intervalos de Entrada: Ambos canais 
configurados para a mesma faixa de entrada
  CTXL-DPR-V.: 0 a 1V, 0-5V ou 0 a 10V
  CTXL-DPR-I.: 4 a 20 mA ou 0 a 20 mA
Exatidão do mostrador: ±1,0%FE
Escala Padrão do Gráfico: 0 a 100%
Fora do Intervalo de Entrada: o display 
piscará. Motor do gráfico continuará a 
funcionar
Resolução da definição do ponto 
de Alarme: 1%
Banda morta do Alarme: 3%
Tensão de Excitação: 15VCC @ 50 mA

 Nº do modelo Descrição
 CAL-3-CTXL† Calibração rastreável ao NIST
 UNIV-CA-100/240 Adaptador universal de 9 VCC
 CTXL-CABLE-6-S Cabo de extensão de entrada analógica  
  de 1,8 m (6'), pontas desencapadas
 CT485-PS Conjunto de canetas uma azul e uma vermelha em cada
 CT485-PS-6  Seis jogos de canetas , seis canetas azuis e seis  

vermelhas em cada

  Para fazer seu pedido
 Nº do modelo Descrição Cor Entrada
 CTXL-DPR-W-V Registrador de processo com entrada dupla  Branco Voltagem
 CTXL-DPR-G-V Registrador de processo com entrada dupla  Cinza Voltagem
 CTXL-DPR-W-I Registrador de processo com entrada dupla  Branco Corrente
 CTXL-DPR-G-I Registrador de processo com entrada dupla  Cinza Corrente

Accessories

 Nº do modelo Descrição
 CTXL-DPR-CD 100 gráficos, 1 dia (am/pm), 0 a 100%
 CTXL-DPR-CW 100 gráficos, 7 dias, 0 a 100%
 CTXL-DPR-CM 100 gráficos, 32 dias, 0 a 100%
 CTXL-CSP-P 120 gráficos, pacote de amostra (um incluído com a unidade)

Gráficos de dupla face

Registrador CTXL-DPR, 
mostrado menor do que o 
tamanho real.

Para a seleção completa dos transdutores de Pressão OMEGa, visite br.omega.com/px309

Cada unidade vem completa com 120 gráficos variados de dupla face, 2 jogos de canetas, 
cabo de entrada de 1,8 m (6') , kit de montagem em parede, pilhas de 4 “D”, cabo RS232 e 
adaptador, CD do software, adaptador universal CA e manual do operador.
Exemplo de encomenda: Gravador CTXL-DPR-W-V, branco, entrada de dupla voltagem, 
CTXL-DPR CW, papel gráfico (100 folhas dupla face, 7 dias, 0 a 100%).

Escolha  Branco ou Cinza  Conforme Suas Necessidades!

PatENtES 
PENDENtES

DE 2 ANOS
GARANTIA

Opcional†

Gráfico Grande 200 mm (8 ") 2 de Dupla Face
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Gravador com Termopar  
de dupla entrada

U  Entrada de Termopar 
Selecionável pelo  
Usuário para tipo J, K ou T

U  Conector Universal de 
Termopar Compatível 
com Conectores Padrão 
e Miniatura 

U  Exatidão do mostrador: 
± 1,5°C (2,7°F)

U  Montagem em bancada ou 
na parede com iluminação 
dos gráficos embutida

U  Inclui Software para 
Registro de Dados em PC

O DTC-CTXL é um registrador com 
termopar de dupla entrada, ambos 
os canais de entrada são definidos 
para a mesma calibração; o usuário 
pode selecionar a calibração 
de termopar tipo J, K ou T. As 
conexões de entrada são tipo 
termopar universal compatível com 
ambos os padrões e conectores de 
termopar em miniatura (tipo SMP).
O registrador vem com papéis de 
gráfico padrão para entradas de 
termopares tipo J, K eT. O papel de 
gráfico em branco pode ser usado 
para redimensionar o papel de gráfico 
dentro a escala operacional do gráfico.

Especificações
(Ver Especificações Comuns na 
página S-44)
Tipos de entrada: Termopares Duplo J, 
K ou T; programável do PC pelo usuário
Conexão de entrada: Conector 
Universal, compatível com os 
conectores de termopar padrão (tipo 
OST) e tamanho miniatura (tipo SMP)
Intervalo do display: 
 Tipo J: -100 a 700°C  
 (-148 a 1292°F) 
 Tipo K: -100 a 1000°C  
 (-148 a 1832°F) 
 Tipo T: -100 a 300°C  
 (-148 a 572°F)

Exatidão do Mostrador: 
 Tipo K: ±2°C (4°F) 
 Tipo J e T:  ±1.5°C (3°F)
Escalas padrão dos gráficos: 
 Tipo J: -40 a 260°C  
 (-40 a 500°F) 
 Tipo K: -40 a 560°C  
 (-40 a 1040°F) 
 Tipo T: -40 a 160°C  
 (-40 a 320°F)

MODELO Nº4 
CTXL-DTC

  Para fazer seu pedido
 Nº do modelo Descrição Cor
 CTXL-DTC-W Registrador de dupla entrada de termopar  Branco
 CTXL-DTC-G Registrador de dupla entrada de termopar  Cinza

Gráficos de dupla face
 Nº do modelo Descrição
 CTXL-DTC-(*)-CD 100 gráficos, 1 dia (am/pm)
 CTXL- DTC-(*)-CW 100 gráficos, 7 dias
 CTXL- DTC-(*)-CM 100 gráficos, 32 dias
 CTXL-CSP-T  Pacote de amostra com 150 gráficos  

(um incluído com a unidade)

 Nº do modelo Descrição
 CAL-3-CTXL† Calibração rastreável ao NIST
 UNIV-CA-100/240  Adaptador universal de 9 VCC 
 CT485-PS Conjunto de canetas uma azul e uma vermelha em cada
 CT485-PS-6  Seis jogos de canetas, seis canetas azuis e seis 

vermelhas em cada

Acessórios

* Especifique o intervalo do gráfico: “R1” para -40 a 560 ° C (-40 a 1040 ° F), “R2” para -40 
a 260 ° C (-40 a 500 °F), ou “R3” para -40 a 160 °C (-40 a 320 °F)
Cada unidade vem completa com dois termopares SC-GG-K-30-36-PP , 120 gráficos sortidos 
dupla face, 2 jogos de penas, kit de montagem de parede, pilhas de 4 “D”, cabo e adaptador 
RS232, CD do software, adaptador universal de CA e manual do operador.
Exemplo de pedido: CTXL-DTC-G, registrador cinza com termopar de dupla entrada, 
CTXL-DTC-R1-CW, Papel gráfico R1-CW, [100 folhas dupla face, 7 dias, intervalo de -40 a 560 °F 
(-40 a 1040 °F)].

Entrada de Termopar Aberta: as 
canetas vão para a posição de repouso; 
o display irá mostrar “Prb Err”. O motor 
do gráfico continuará funcionando
Entrada Fora do Intervalo: 
O mostrador Pisca
Alarm Set Point Resolution:  
1°C ou °F
Faixa Morta do Alarme: 3°C ou °F

Gravador CTXL-
DTC, mostrado 

menor do que o 
tamanho real.

Escolha  

Branco ou Cinza 

Conforme Suas 

Necessidades!

PatENtES 
PENDENtES

DE 2 ANOS
GARANTIA

Opcional†

Gráfico Grande 200 mm (8 ") 2 de Dupla Face
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MODELO Nº5 
CTXL-PH

Registrador de pH/
temperatura

U  Registra pH com 
Compensação Automática 
de Temperatura

U  Conector de Eletrodo de 
pH BNC Padrão

U  Sensor de Temperatura 
ATC, RTD PT100

U  Montagem em Bancada ou 
na Parede com Iluminação 
dos Gráficos Embutida

U  Inclui Software para 
Registro de Dados em PC

O CTXL-PH é um registrador de 
pH e temperatura de alta exatidão, 
compatível com qualquer eletrodo 
de pH padrão. O CTXL-PH mede 
também a temperatura a partir de 
um eletrodo de pH com sensor RTD 
Pt100 embutido para a compensação 
automática de temperatura para 
medição de pH. Gráficos padrão 
apresentam intervalos de pH e 0 a 
120°C 0 a 12, enquanto o registrador 
pode exibir na leitura digital 0 a 14 pH 
e 0 a 100°C . Para maior resolução 
o usuário também pode dimensionar 
o papel de gráfico para mostrar apenas 
uma parte do alcance completo, ou 
seja, de 6 a 8 pH e de 50 a 75°C.

Especificações
(Ver especificações comuns  
na página S-44)
Entrada de pH: 
 Conexão: Conector BNC 
 Intervalo do display: 0 a 14 pH 
 Alcance do Gráfico: 0 a 12 pH 
 Exatidão: 0,1 pH, gráfico e display 
Resolução:  
 Papel gráfico: 0,1 pH 
 Display: 0,01 pH 
 Impedância de entrada: 1012 Ω,  
 tipicamente 
 Temperatura Automática: 
 Compensação: 0 a 100°C  
 (32 a 212°F)
Entrada de Temperatura 
 Entrada: Pt100 RTD, curva 0,00385 
 Conexão: Bloco de terminais 
 Intervalo do display: 0 a 100°C  
 (32 a 212°F), gráfico e visor 
 Alcance do Gráfico: 0 a 120°C 
 Exatidão: 1° C, gráfico e display 
 Resolução: 
  Papel de Gráfico: 1° 
  Visor: 0.1

Cada unidade vem completa com 120 gráficos variados de dupla face, 2 jogos de canetas, kit de 
montagem em parede, 4 pilhas “D”, cabo e adaptador para sensor remoto 1,8 m (6') RS232, CD do 
software, adaptador universal CA, resistor de compensação de temperatura e manual do operador. 
Eletrodo de pH vendido separadamente.
Exemplo de Pedido: CTXL-PH-W, registrador, branco de pH/temperatura, eletrodo de pH PHE-
6510, submersível (CPVC) e PHEH-65-10-PT100, conjunto de montagem com compensação de 
temperatura automática 100 Ω Pt RTD. Para obter mais informações, acesse omega.com/phe-6510

Gráfico de Dupla Face
 Nº do modelo Descrição
 CTPH-CDC 100 gráficos, 1 dia (am/pm), pH de 0 a 12/0 a 120° C
 CTPH-CWC 100 gráficos, 7 dias, 0 a 12 pH/0 a 120°C
 CTPH-CMC 100 gráficos, 32 dias, 0 a 12 pH/0 a 120°C
 CTPH-CSP 120 gráficos, pacote de amostra (um incluído com a unidade)

  Para fazer seu pedido
 Nº do modelo Descrição Cor
 CTXL-PH-W pH/gravador de temperatura Branco
 CTXL-PH-G pH/gravador de temperatura Cinza

Registrador de 
pH e temperatura, 
CTXL-PH 
mostrado menor 
do que o tamanho 
real.

Escolha  Branco ou Cinza Conforme Suas Necessidades!

Eletrodo de pH  
e solução tampão 

vendidos separadamente.PatENtES PENDENtES

** Para formar um sistema completo, adicione o eletrodo de pH (listado em acessórios).

 Nº do modelo Descrição
 PHE-7352-15-PT100  Eletrodo de pH reforçado com RTD Pt100 sensor de 

temperatura
 PHE-6510  Eletrodo de pH de submersão, CPVC (conjunto de 

Montagem necessário), visite omega.com/phe-6510
 PHE-6511  Eletrodo de pH de submersão, DPVF (conjunto de 

Montagem necessário), visite omega.com/phe-6510
 PHE-1311 Eletrodo de pH de uso geral
 PHA-4 solução tampão de pH 4, garrafa de 475 ml
 PHA-7 solução tampão de pH 7, garrafa de 475 ml
 PHA-10 solução tampão de pH 10, garrafa de 475 ml
 UNIV-AC-100/240 Adaptador universal de 9 VCC
 CAL-3-CTXL† Calibração rastreável ao NIST
 CT485-PS Conjunto de canetas uma azul e uma vermelha em cada 
 CT485-PS-6  Seis jogos de canetas , seis canetas azuis e seis 

vermelhas em cada

Accessories

DE 2 ANOS
GARANTIA

Opcional†

Gráfico Grande 200 mm (8 ") 2 de Dupla Face
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Especificações comuns
Mostrador: Personalizado, 4 dígitos, 
LCD duplo com luz de fundo
Taxa de Amostragem de Exibição:  
2 seg.
Modos de exibição: Máx., mín.,  
médio, T1-T2
Tempo de Resposta do Gráfico: 0,5; 
3,5 e 16 min, para 1, 7 e 32 dias, 
respectivamente
Resposta do Teclado: 350 ms
Papel Gráfico: 203 mm (8") circular, 
divisões radiais lineares, dupla face
Unidade de gráfico: 
 Tipo: Motor de passo 
 Exatidão: rotação 1%
Fixador de Gráfico: Cubo magnético
Pen Drive: 
 Tipo: Motor de passo , acionador  
 de parafuso linear 
 Banda morta: 0,5°C ou °F e 3% RH 
 Içamento da Caneta: Automático 
na abertura da porta — as canetas 
são montadas na porta e se afastam 
do gráfico quando a porta se abre
Relógio: Data e hora (relógio de 24 horas)
Bateria de reserva do relógio: Relógio 
que detém informações durante 14 dias, 
quando a energia principal é removida
Alarme sonoro: Beeper Piezoelétrico
Saídas de Alarme: 
  Contatos de relé: Dois, de: 2 A @ 

30 VCC (alarme alto) 
Saída de tensão: Duas, de 100 
mA para acionar um relé externo 
(alarme baixo)

Ambiente de operação: 0 a 49° C  
(32 a 120° F); 2 a 98% UR
Alimentação: 4 Pilhas “D” alcalinas 
e adaptador CA (incluído)
Duração da bateria: 3 meses em 
condições normais
Adaptador CA: entrada 100 a 240 
VCA, saída 9 VCC @ 1,7 A
Status da bateria: Indicador LCD; 
mostra 100, 75%

Botões do teclado
Relógio – Display de Hora e Data para  
3 segundos  
°C       °F – Alterna Unidades de 
Temperatura (unidades Temp)
Escala – define a escala da carta 
para °C ou °F (unidades Temp)
Velocidade – define a velocidade do 
gráfico para operação de 1, 7 ou 32 dias
Config – Entrar no Menu de Configuração
Ajuste – Ativar/Desativar os alarmes
▲ Sim – aumentar o valor ajustado
▼ Não – diminuir o valor ajustado
Modo – Mostrador Min, Max, Média; 
também T1 e T2 (modelo de termopar)
Luz – Interruptor da Luz Embutida 
do Gráfico e do Display
Caixa Branca – Bloqueio de Usuário

Comunicação Serial com PC:  
RS232, Bidirecional, 9600 baud
Memória: 256K EEPROM (equivalente 
aos dados de 2,8 revoluções do gráfico)
Chave de Bloqueio/Desbloqueio (caixa 
branca): 
Pressione e segure por 3 segundos para 
ativar/desativar; Quando em modo de 
bloqueio, todas as chaves estão inativas, 
exceto para as chaves de energia, luz, 
modo, relógio e bloqueio/desbloqueio

Montagem: Ranhuras de fechadura 
para montagem na parede; tampa de 
cobrir os pés para uso em cima de 
bancada
Caixa: Plástico ABS
Dimensões: 33,5 alt. x 27,1 larg. x 6,7 
diâm. em cm (133⁄16 x 1011⁄16 x 25⁄8")
Peso: Aprox. 3,2 kg (7 lb) com baterias

Exibição Local de 
Termopar Duplo -  

CTXL-DTC

Aplicativo de PC CTXL-DTC

Display Local de Processo  
Duplo  CTXL-DPR

Display Local CTXL-TRH– 
Temperatura/Umidade

S

Exibição Local -pH & 
RTD - CTXL-PH

Aplicativo de PC CTXL-PH

Aplicativo de PC CTXL-DPR

▼

▼


